Oznámení o volné pracovní pozici
Národní knihovna České republiky
hledá uchazečku/uchazeče na obsazení pracovního místa

Vedoucí oddělení – restaurátor
Požadavky na uchazeče
- VŠ v magisterském studijním programu v oboru restaurování výtvarných děl, historických
knižních vazeb, papírových dokumentů a pergamenu
- aktivní znalost českého jazyka
- povolení k restaurování kulturních památek vydávané Ministerstvem kultury – specializace
restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu – papírových a pergamenových
rukopisů, vzácných tisků, historické knižní vazby, map, plánů, grafik a aktového materiálu
- praxe min. 5 let v oboru restaurování historických knihovních fondů a min. 1 rok s vedením
restaurování uměleckých děl
- zkušenosti s řízením lidí
- znalost preventivní konzervace
- zkušenosti s přípravou historických děl k transportu a vystavení
- základní znalost fotografování s digitálním fotoaparátem
- aktivní znalost anglického jazyka
- uživatelská znalost práce s PC, Windows, programy MS Office, práce s databázemi
- základní znalost fotografování s digitálním fotoaparátem
Náplň práce
- vedení oddělení restaurování, jeho prezentace na odborných akcích
- provádění vysoce náročných odborných průzkumů a restaurování uměleckořemeslných a
uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map,
tapet a pečetí, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty,
sbírkových předmětů a archiválií
- organizování průzkumů, restaurátorských a konzervátorských prací uměleckořemeslných a
uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map,
tapet a pečetí
- spoluodpovědnost za restaurování a konzervaci rozsáhlé sbírky vzácných historických fondů
Národní knihovny České republiky
- vytváření koncepce restaurování sbírky iluminovaných rukopisů a památek chráněných
památkovým zákonem jako jsou kulturní památky, národní kulturní památky a památky
UNESCO
- zajišťuje restaurování knihovních sbírek
- zpracování komplexní analýzy a koncepce v oboru restaurování uměleckořemeslných a
uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map,
tapet a pečetí na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků
- komunikace se správci historických fondů a rozhodování o postupech restaurování, zápůjčkách
ze sbírek Národní knihovny ČR

-

zajišťování přípravy knihovních sbírek na digitalizaci a probíhající výstavy, dohled na manipulaci,
uložení, dopravu a vystavování uměleckých děl
práce s elektronickou databází RESIS

Co můžeme nabídnout
- pracovní poměr na plný úvazek
- pružnou pracovní dobu
- pracoviště v Praze – Hostivaři a Klementinu
- platové zařazení v platové třídě 13 (dle NV č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
- široké spektrum benefitů: 5 týdnů dovolené, až 5 dní volna z kolektivní smlouvy, příspěvek na
stravování, zvýhodněné vstupy do divadel, akcí v Klementinu, AMG karta opravňující
k bezplatným nebo zvýhodněným vstupům do muzeí a galerií
Nástup dle dohody.
V případě zájmu zašlete prosím nejpozději do 12. 7. 2022 motivační dopis, profesní životopis a kopii
dokladu Povolení k restaurování kulturních památek na e-mailovou adresu volnamista@nkp.cz. Do
předmětu zprávy uveďte, prosím „VO-restaurátor“.
Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor.
Zasláním Vašeho životopisu Národní knihovně České republiky dáváte souhlas ke zpracování Vašich
osobních dat a jejich uchování výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového
řízení, nejdéle však jeden rok od jejich zaslání.

